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फेडूक उदास आहे   



 फेडूक झोऩेतून जागं झार.ं त्मारा खऩू 
उदास लाटत होतं. 



. . . फेडकारा यडू लाटत होतं. ऩण असं का 
होत होतं ते त्मारा भाहहत नव्हतं. 
 



त्माभुऱे छोट्मा अस्लरारा च तंा लाटू रागरी. त्मारा 
लाटे की फेडकाने खळु असामरा हलं. “कृऩा कय ऩण हस 
ना फेडका,” ते म्हणारं. “भी नाही हसू ळकत,” फेडूक 
म्हणार.ं “ऩण कार तय तू हसत होता,” छोट्मा 
अस्लराने म्हटरे.  

ऩण आज फेडूक हसरं नाही. आज ते खळु 
नव्हतं. तो आज जसा होता तसा याहू इश्छछत 
होता. भग छोटं अस्लर ततथनू तनघून गेरं.  



 उंदीय आरा, “जया हस न फेडका,” तो म्हणारा.  

“भी नाही हसू ळकत,” फेडूक म्हणारं. 
“ऩण आज खऩू छान हदलस आहे!”उंदीय म्हणारा.  

“तू आजायी तय नाही.” 
“नाही,”फेडूक म्हणारे. “भी आजायी नाही,पक्त दुुःखी 
आहे.” 

“भी तुरा हसलू का?” उंदयाने वल ायर.ं आणण भग उंदीय 
लेड्मासायखा फेडकाछमा सभोय ना  ूरागरा. ऩण त्माने 
फेडकारा हसू आरं नाही. 



 भग उंदीय आऩल्मा हातांछमा साहय्माने  ारू 
रागरा. ऩण त्माभुऱेही फेडकारा हसू आरे 

भग उश्ददयाने आऩल्मा नाकालय  ेंडू ठेलून त्मा ा तोर 
सांबाऱू रागरा. अगदी सकक स भध्मे कयतात ना तसे. 



ऩण  त्मानेऩण फेडूक हसरे नाही.  भग उंदीय खऩू तनयाळ झारा. त्मारा सभजत नव्हते की  

त्माने काम कयाले ते. भग त्माछमा डोक्मात एक वल ाय आरा. 



उंदीय आऩरं व्हामोरीन घेण्मासाठी घयाकड ेऩऱारा …. 

. . .  आणण त्माने ऩयत मेलून एक सुंदय धनू 
लाजलरी. ती धनू एलढी सुंदय होती की फेडूक यडू 
रागरे.ते यडत याहहरे आणण त्माछमा गारालय 
आसू लाहू रागरे.. 



उंदयाने श्जतकं जास्त व्हामोलरन लाजलरं तततकं अचधक 
फेडूक यडू रागरं. “ऩण फेडका, तू का यडत आहे?” उंदयाने 
वल ायरं. “कायण की तू इतकं सुंदय व्हामोलरन लाजलत 
आहे.” फेडूक यडत म्हणारे. फेडूक खऩू बालूक झारं होतं.  

हे ऐकून उंदीय जोयात हसरा. “तू पाय भूखक 
आहे,फेडका,” तो म्हणारा. आणण भग उंदीय 
हसत  याहहरा. फेडूक ततथ  उबं याहहरं. 



भग, अ ानक फेडूक हसू रागरं. 
त्मा  ंहसू सायख ंलाढत  होतं.. . 

. . . भग फेडूकऩण हसू रागरं, गाऊ रागरं 
आणण उंदयाछमा फयोफय ना  ूरागरं. आता 
त्मा  ंसगऱं दुुःख दयू झारं. 



 त्मा दोघांनी एलढा कल्हा केरा की  

तो ऐकून फदक ऩऱत आरे.. . . ….आणण त्माफयोफय डुक्कय आणण ससा सुद्धा …. 



. . . सगळ्मात ळलेटी छोटं अस्लर आरं.भग ते 
सलक एकभेकांछमा फयोफय हसत जलभनीलय ऩडरे. 

"अये!"  धाऩा टाकत फेडूक म्हणारं, “भी भाझ्मा ऩूणक 
जीलनात एलढा कधी हसरो नाही.” 



"विम फेडका,” छोट्मा अस्लराने म्हटरं. “भरा खऩू 
आनंद आहे की तू ऩयत हसू रागरा आहे. ऩण हे सांग 
तू एलढा उदास का होता?” “भरा नाही भाहहत,” फेडूक 
म्हणारा. “भी पक्त दुुःखी होतो. 
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